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=== AGENDA ===

6 mrt.- Toneelavond van Holl.Mg,Platte-
landsvr.en Pluimvee-ver..(te
Monnickendam)-

8 mrt. Klaverjaswedstrijd (Concordia)
11/12 mrt.Oud-papier-actie meisjesclub
IP mrt.Bazar Bejaardensocieteit (Het

Broeker Huis)

15 mrt.Uitvoering toneelver."Tracht"
(Concordia)

18/19 mrt.Oud-papier-actie
19 mrt.Plattelandsvrouwen(lezing over

"Molens")
29 mrt.Instuif-avond voor de jeugd

(het Broeker Huis)
1Z. apr.Plattelandsvrouwen (lezing over

"Vrije Tijd") volgende week zult U bezoek-ontvangen van
1-2-3 mei Festiviteiten 100-jarig bestaan®®'̂ vrijwillige medewerkers.Zid ko-

sohool te Zuiderwoude antwoord halen. In dit verband wil-
len wij er nog sens de aandacht op vesti-16-17 mei Fancy-fair t.b.v. Het Groene

Kruis

22 mei Plattelandsvrouwen (lezing over
"De vorraing van de vrouw")

VOETBALWED'STRIJDEN;
Programma voor zaterdag 8 maart 1969
ZMC:E.V.C.2 - S.D.O.B.

Jun.:Purraerland - S.D.O.B.

Adsp;. tS.D.O.B.a - Marken b
S.D.O.B.b - I.V.V.e

Welpen S.D.O.B.-Bl.Vogels
Programma zondag 9 maart I969
S.D.O.B. - M.O.C.

de Rijp 5 - S.D.O.B.2
S.D.O.B.5 - P'steijn 6
S.D.O.B.4 - R.C.Z.7
Programma voor zaterdag 15 maart 1969
ZMC:Bl.Wit 3 - S.D.O.B.
Jun.:S.D.O.B. - Volendam 8 4,15 uur
Adsp.:S.D.O.B.a - D.Z.S.a 3*00 uur
Oosthuizen c - S.D.O.B.

Welpen O.S.V, - S.D.O.B.
Programma voor zondag 16 maart 1969
S.D.0.B.2 - Purmerend 3
P'urmerend 5 - S.D.O.B,3
S..D.0.B.4 - G.V.0,8

4.15 uur
3.00 uur

11.00 uur

2.00 uur

10,00 uur

12.00 uur

2.00 uur

12.00 uur

==:=BAZAR BEJAAPDENSOCIETEIT:^==

Ajax-Benfica heeft ook gevolgen gehad
voor de bazar van de Bejaardensocieteit.

5 maart bleek geen geschikte datum meer
te zijniDaarom thans vastgesteld op woens-
dag 12 maart a-,s. Aanvang 2 uurVs., niid-,

dags in Het Broeker Huis.Komt alleni

===HET GPOENE KRUIS IN EIGEN HtJIS===

Tegelijk met dit nummer van ons biad
krijgt U een folder in "Uw bus van het
Groene Kruis. Kijkt U gerust maar eerst
even naar de teke'ning van het wijkgebouw,
^velke op de voorkant staat afgedrukt.Dit
:Wijkgebouw kunt U trouwens ook in natura
:zien,want althans het buitenwerk aan het

gebouw is gereed.Als IT de folder dan open-
:slaat,zult U zien (maar dat had U natuur-
iiyk al begrepen!) dat hiermede de spaar-
brievenactie wordt _• ingeluid.Wij hebben deze
actie in ons blad reeds vaker aangekondigd
en nu is het dan- zo ver.In de loop van de

gen, dat men niet komt "bedelen",doch
dat het gaat om een soort geldbelegging.
U koopt een spaarbrief (of meer natuurlijk)
voor de somma van /.25j—,doch U krijgt
voor iedere spaarbrief na uitloting /.35>-
terug! Nadere gegevens vindt V in de fol
der.De huisbezoekers kunnen eventuele vra-i-

gen nog nader beantwoorden.Mocht TJ op de
avond, dat U aan de beurt bent voor huis-
bezoek,niet thuis zijn,aarzel dan niet,
doch richt TJ zelf tot een der bestuurs-
leden van het Groene Kruis (corr.adres:
Corn.Roelestr.22,tel.390) .Onzerzijds kunnefi
wij verder kort zijn over deze actie:Van
Harte Aanbevolen!

N.B.De eerste 100 spaarbrieven zijn reeds
geplaatgtlEn wel bij de architect van het
wijkgebouw ,die een gedeelte van zijn hono
rarium niet in contanten maar in spaar
brieven wilde ontvangen.Goed voorbeeld
doet goed volgen!
N.B.N.B.Misschien zijn er nog verenigingen
of instellingen,die wat liggende gelden
hebben. Laten ook zij eens de mogelijkheid
oyerv/egen tot het. kopen van spaarbrieven_^

===GYMNASTIEKVERENIGING SPARTA=:^=

Het bestuur heeft ..er geen gras over laten
groeien.Een deel van de door de kaarten-
actie verworven g'elden hebben-we kunnen
besteden aan de overname van een moole,
weliswaar geen nieuwe, rekstok.Het ligt



n de bedoeling om voor het overige geld
en z.g. lange mat aan te schaffeno
nderhandelingen zijn reeds gaande.Het
aat overigens goed met de vereniging.Nog
teeds dienen zich nieuwe leden aan.Op-
allend is evenwel dat de belangstelling
OOP de afdeling Keren in verhouding veel
inder is^Zi3n alle groepen eigenlljk te
root voor de beperkte ruimte van het

;ymnastieklokaal, de groep Keren kan nog
el met een aantal leden worden uitge-

)reid<.Voor diegenen,die hun spieren wil~
.en losmaken is daartoe gelegenheid iede-
e vrijdagavond van 8.15 i^u.r tot 9*30 uur
n de Lagere School RoomeindecOp de se--
ectiegroep jongens van 12-16 jaar is nog
laats voor e6n actieve jonge man,die ook
)ereid is deel te nemen aan wedstrijden.
laatste nieuws:Zoeven bereikt ons het
erheugende bericht dat op de springv/ed-
trijden , zaterdagavond j.l.te Edam gehou-
en,zowel de jongens- als de meisjesgroep
en 3e hebben behaald.Gezien de
terke afvaardigingen van andere Water-
andse Gymnastiekverenigingen een.resul-
aat om trots op- te zijn.Een uitgebreide
erichtgeving volgt in de volgende B.G.

, het BESTUUR

=:=-KLAVERJAS - DRIVE^==

2taterdagavond 8 maart a.s. grote klaver-
as-drive in cafe Concordia.Aanvang

20.00 uur.Vele prachtige prijzen,

Het Bestuur K.B.V/.

:==:=OUD-PAPIER-AKTIE HEISJESCLUE^^.^

De meisjesclub hoopt 11 en 12 maart 't
;oude papier op te halen ten zuiden van de
Parall.elweg en l8 en 19 maart de andere
•kant vah het dorp.Nu komt het de laatste
:tijd voor wanneer wij komen vragen het
reeds opgehaald is.door mensen uit M'dam
:wat voor ons een teleurstelling is.Nu
:hoi3en we dat U het oude papier voor ons
:wilt 'bewaren.Wilt U het eerder kwJjt dan
;graag even een berichtje-.Tevens vragen wi;
;of er iemand is die ons maandagmiddag van

uur kan he^en met handwerken of voor-
;lezen daar de club te groot wordt voor
2 leidsters. rr i: M.Mulder

i YAH "TRAGHT"^^^
De tweede uitvoering (binnen het. bestaan
Van nog geen jaar) van de toneelverenigin^
i"Tracht" staat voor de deur.De spelers
zetten,met de regisseur,de heer W.Terp-
istra sr.jde laatste puntjes op de i,om
dan zaterdag 15 maart goed ten tonele te
kunnen verschijnencOpgevoerd wcrdt de come
die "Per Luchtpost", waarin zowel• speler^i
pptreden,. die U al eerder heeft gezien,
als enige nieuwelingen.^Kaarten zijn ver-
krijgbaar van woensdag 5 maart tot en met
woensdag'12 maart bij de heer W.van Meel
^sigaren- en kapperszaak).Donateurs kunnen
bok alleen in die week op vertoon van hun
donateurskaart 2 plaats-kaarten krygen.
Zorg dat U er bij bent. • .

==:==BURGERLIJKE STAND^^r::

geboren:Dennis,zv J.Bruntink en E.Klok.-
Wiepkje,dv S.van den Berg en A.Leijenaar.
ijijsbeth,dv D.Visser van G.de Ruiter.
ondertrouwd:Jose Utrera Ramos,50 jaar en
Siempnet.ta,,H.ende3:^ika. Baggerman,i2^...ja-.ar.....

overleden;Adriaantje de Groot,wv J.Hoet-
mer,oud 68 jaar. Jan Bakker,echtgenoot
van A.Honingh,oud 82 jaar.Margaretha
Horn, wv J,W.Agterberg,oud 88 Jaar.

=== ADVERTENTIES ===

"WV BROEK IN WATERLAND"

vraagt particuliere adressen voor over-
nachting met ontbijt voor buitenlanders.
yVarm en koud stromend water moet aan-
wezig zijn; kamer en toilet moeten be-
reikbaar zijn zonder de overige bewoners
te storen. Als vergoeding wordt gedacht
aan ca. /.8,-~ per persoon.
Geef 'Kw adres op aan K.van El,Havenrak
21,Broek in Waterland.Tel.029Q3"^52.

VOOR AL UW VERZEKERINGEN

Adminitratie- en Assurantiekantoor

JB.K. HONINGH EN J. HOUTKOOP,
Parallelv/eg 17iBroek in Waterland , tel.
02905-269.
Wettelijke Aansprakeiykheid;Ongevalien;
Ziekte; Invaliditeit; Brand ;.Inb.raak; Storm;
Bedrijfsschade; Ziektekosten ;Plezier-
vaartuigen';Auto ;Motor ;Bromfiets;Glas;
Inboedels , woonhuizen ,wirikels op totaal-
polis; Reis~-en bagage;Levensverzeke-
ring-; Arbeidsongeschiktheid; Caravans.

VOOR UW BRANDVERZEKERING NAAR:

DE ONDERLINGE BRANDVERZEKERING MIJ.

Parallelweg lyjBroek in Waterland,
tel.02903-269

Premie' stenen v/oonhuis f*0,k0 per O/OO
Premie stenen-houten

woonhuis /.0,85 per O/OO
Premie houten. woonhuis /.1,— per O/OO
Vee en' hooi • /. 1 ,10- per O/OO
Uw

receptie,
b ruilo ft , of

p a r t i j
wordt uitstekend verzorgd in een
GEZELLIGE SFEER

bij cafe-restaurant CONCORDIA !!I
Beleefd aanbevelend,
C.DE VRIES, Do'rpsstraat 1,

Broek in Waterland.

Bel voor inlichtingen: 02903-206

Heeft U iets nodig op het -gebied van;
SCH'OENEN

(Dames,/hereri en kinderen), .
PANTOFFELS

RUBBERLAARZE'N'

S P 0 R T A R T I K E L E N • ' • •

(voetbalart.,gympakjes, judo) •
Bel,. even -of . stuur een kaartje en wij
komen vrijblijvend "bij U langs. • •'
Schoenenhuis ...

C E E -S T I E R 0 L F

Kerkstraat 60 • •
Monnickendara

(tel..15-96, na 6 uur 196Q)

B E R K E F F "

Laan 44, voor;

RIJWIELEN enBROMFlETSEN

100% S E R ,V ICE!

telefoon: 02903-462


